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M I N U T A 
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vaslui 

 din data de 26.11.2021,  ora 1100 
 

Consiliul Judeţean Vaslui a fost convocat şi s-a întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 26.11.2021, ora 1100, prin mijloace electronice, în sistem videoconferință, 
prin utilizarea aplicației Zoom. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, iar la lucrările acesteia au fost prezenţi 34 consilieri judeţeni în 
funcţie și președinte. 

Pe ordinea de zi au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 19 
proiecte de hotărâri, iar  în urma dezbaterilor au fost adoptate 18 hotărâri cu privire 
la:  

- rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2021 - 
adoptat cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (Arcăleanu 
Marius-Marian și Iacob Liviu) și 10 “abțineri” (Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bularda 
Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, 
Rotariu Bogdan, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe); 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Bîicu Mihaela-Vica și Ștefan Gheorghe. 
- rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 - adoptat cu majoritate de voturi: 
20 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Arcăleanu Marius-Marian) și 13 “abțineri” 
(Afteni Mitică, Ardeleanu Mihai, Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-
Corneliu, Crețescu Valentin, Filip Liviu, Iacob Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu 
Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana și Veziteu Gheorghe); 

- aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al 
bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe perioada 01.01.2021 – 
30.09.2021 - adoptat cu majoritate de voturi: 20 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” 
(Iacob Liviu) și 13 “abțineri” (Afteni Mitică, Arcăleanu Marius-Marian, Ardeleanu Mihai, 
Bîicu Mihaela-Vica, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Crețescu Valentin, Filip 
Liviu, Pălăduță Louis-Iulian, Rotariu Bogdan, Ștefan Gheorghe, Teslariu Iuliana și Veziteu 
Gheorghe); 

- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în 
contractul de arendă pentru anul fiscal 2022 - adoptat cu majoritate de voturi: 28 
voturi “pentru” și 5 “abțineri” (Afteni Mitică, Bîicu Mihaela-Vica, Iacob Liviu, Pălăduță 
Louis-Iulian și Teslariu Iuliana); 

Nu a votat domnul consilier județean Căciulă Mădălin-Claudiu.  
- stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii 

prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022 - 
adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui - 
adoptat cu majoritate de voturi: 30 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Chirica 
Lucian-Corneliu) și 2 “abțineri” (Iacob Liviu și Pălăduță Louis-Iulian); 

Nu a votat doamna consilier județean Tiron Cristina-Mihaela.  
- aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                             

nr. 28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 



economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului 
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare” - adoptat în unanimitate cu 31 de voturi; 

Nu au votat domnii consilieri județeni: Cain Dan-Liviu, Crețescu Valentin și 
Tiron Cristina-Mihaela. 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind 
aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare - 
adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

Nu a votat domnul consilier județean: Cain Dan-Liviu. 
- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Vaslui - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 
- modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 

139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență 
a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia - adoptat cu 
majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Chirica Lucian-
Corneliu); 

Nu a votat domnul consilier județean: Afteni Mitică. 
- avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de soluționare a 

contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 26 
voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” (Crețescu Valentin) și 6 “abțineri” (Arcăleanu 
Marius-Marian, Bularda Carmen, Chirica Lucian-Corneliu, Filip Liviu, Ștefan Gheorghe și 
Veziteu Gheorghe); 

Nu a votat domnul consilier județean: Afteni Mitică. 
- modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 61/2019 privind modificarea organigramei  și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare  - 
adoptat cu majoritate de voturi: 32 voturi “pentru” și 1 “abținere” (Ștefan 
Gheorghe); 

     Nu a votat domnul consilier județean: Afteni Mitică. 
- modificarea a 24 de poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările 
ulterioare - adoptat în unanimitate cu 32 de voturi; 

      Nu au votat domnii consilieri județeni: Afteni Mitică și Rotariu Bogdan. 
- modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad - adoptat în unanimitate cu 
33 de voturi; 

           Nu a votat domnul consilier județean: Chirica Lucian-Corneliu. 
- modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu 
modificările și completările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 34 de voturi; 

- actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 32 
voturi “pentru” și 1 vot “împotrivă” (Buzatu Dumitru); 

       Nu a votat domnul consilier județean: Huzum Gicu. 
- acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de  specialitate din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui - adoptat cu majoritate de voturi: 32 
voturi “pentru” și 1 “abținere” (Crețescu Valentin); 

          Nu a votat domnul consilier județean: Chirica Lucian-Corneliu. 



- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 
24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu modificările ulterioare - adoptat în unanimitate cu 33 de voturi; 

     Nu a votat domnul consilier județean: Chirica Lucian-Corneliu. 
 
Totodată, proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică 

a unui imobil aflat în domeniul privat al Județului Vaslui, nu a întrunit numărul necesar 
de voturi pentru a fi adoptat. 
 

Şedinţa a fost publică, la lucrările sale participând directorii şi şefii 
compartimentelor de specialitate ai consiliului judeţean care au elaborat proiectele de 
hotărâri, precum și șefii instituțiilor subordonate. 

 
 

 
 

         P R E Ş E D I N T E, 
                               Dumitru Buzatu                                                       
             
 
 
 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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